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3 razy w miesiącu bezpłatne 
konsultacje prawne z zakresu 
zarządzania szkołą oraz spraw 

kadrowo-płacowych

Dostęp do  
ARCHIWUM  

na WWW
dla prenumeratorów poradnika 
gwarantujemy dostęp do bazy 

archiwalnych wydań. 

E-SERWIS DLA 
DYREKTORÓW SZKÓŁ  

– porady online, informacje 
o nowościach prawnych wysyłane 

kilka razy w tygodniu na Twoją 
skrzynkę e-mail

P o r a d  u d z i e l a j ą  e k s p e r c i  z  O S K K O

D l a  s z k ó ł  p u b l i c z n y c h  i  n i e p u b l i c z n y c h

wejdź na stronę: www.szkolaodadoz.wip.pl



Szanowni Czytelnicy, 

tegoroczne zmiany prawne dotyczące nauczania 
indywidualnego wymuszają na dyrektorach koniecz-
ność dostosowania warunków organizacyjnych. 
A ponieważ orzeczeń o potrzebie nauczania indy-
widualnego przybywa, warto pomyśleć, jak zrobić 
to sprawnie i bez narażania się na zarzuty. Dlatego 
w tym numerze nasz ekspert dzieli się z Państwem 

wskazówkami dotyczącymi tego, jak prawidłowo i w sposób satysfakcjo-
nujący dla obu stron – szkoły i ucznia – ułożyć tygodniowy harmonogram 
indywidualnego nauczania oraz jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, 
kiedy np. niezadowolony z organizacji nauczania rodzic składa skargę do 
kuratorium. Piszemy także o ocenie ryzyka w szkole – jak prawidłowo je 
oszacować i szybko zareagować, aby sytuacja nie wymknęła się spod kon-
troli, oraz kompleksowo przedstawiamy tematykę informacji publicznej, 
do której jesteście Państwo zobowiązani. Ponieważ koniec roku już blisko, 
ekspert dzieli się wiedzą, na co można jeszcze przeznaczyć środki z zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych, a na co nie wolno. Odpowiadamy 
także na Państwa listy związane z bieżącymi problemami, aby zwiększyć 
komfort Państwa pracy i bezpieczeństwo prawne przy podejmowanych 
niejednokrotnie trudnych decyzjach. Zapraszam do kierowania zapytań na 
adres: szkolaodadoz@wip.pl – odpowiedzi na najbardziej trudne będziemy 
udzielali na bieżąco w kolejnych numerach.

Zachęcam Państwa do korzystania z bezpłatnych telefonicznych dyżurów 
ekspertów prawa oświatowego. Najbliższe dyżury:

13 listopada godz. 8.00–10.00, tematyka zarządzanie; 
numer tel. 22 318 07 47
19 listopada godz. 8.00–10.00, tematyka kadrowa i płacowa; 
numer tel. 22 318 07 47

Pozdrawiam 
Aleksandra Bednarska 

redaktor prowadzący Poradnik Dyrektora Szkoły 
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„Poradnik Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce” wraz z przysługującymi Czytelnikom 
innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem 
autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Poradniku Dyrektora Szkoły. Zarządzanie 
w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest 
zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło.

Niniejszy poradnik został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem 
wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane 
w „Poradniku Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach 
subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Porady zamieszczone 
w „Poradniku Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach 
subskrypcji nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku 
może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być 
traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym 
redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w „Poradniku 
Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji 
wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.
Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia 
reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem pisma oraz 
interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Łotewska 9a, w celach realizacji zamówienia oraz marketingu własnych produktów i usług wydawnictwa. 
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
Podanie danych jest dobrowolne.
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Wysokość świadczeń świątecznych uzależniona jest od sytuacji 
socjalnej i życiowej

Bony, paczki i gotówka na święta mogą być przyznawane ze środków zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych. Wszystko zależy jednak od tego, czy 
zostały zapisane w regulaminie i czy kryteria ich przyznawania uwzględniają 
pomoc osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji socjalnej i życiowej. 

Są trzy zasady, których należy przestrze-
gać w gospodarowaniu środkami funduszu, 
niezależnie od zapisów regulaminu ZFŚS.

ZASADA 1. Każdy pracownik, 
bez względu na wymiar etatu i okres 
zatrudnienia, ma prawo do świadczeń 
z ZFŚS. Dotyczy to:

■ pracowników szkoły i ich rodzin;
■ emerytów i rencistów – byłych 

pracowników szkoły i ich rodzin;
■ innych osób, którym prawo do 

świadczeń z ZFŚS przyznano w regu-
laminie. 

Jeżeli regulamin uzależnia prawo wnio-
skowania o świadczenie np. od zakłado-
wego stażu pracy czy wymiaru zatrudnienia, 
to jest to niezgodne z prawem. Dotyczy 
to także pracowników, którzy są zatrud-
nieni w szkole od września 2014 roku.

ZASADA 2. Wysokość świadczenia 
musi być uzależniona od sytuacji socjalnej 
pracownika. Jedynym kryterium wpły-
wającym na wysokość świadczeń socjal-
nych może być zatem kryterium socjalne. 
Musi ono zostać doprecyzowane w regu-
laminie ZFŚS, który ustala dyrektor w 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
lub przedstawicielem pracowników, jeśli 
nie działają w danej szkole związki zawo-
dowe. Dokument ten musi więc określać 

sposób ustalania sytuacji życiowej, rodzin-
nej i materialnej. W praktyce najczęś-
ciej stosuje się kryterium dochodowe. 
O prawie do paczki czy bonu określonej 
wartości nie mogą przesądzać takie oko-
liczności jak zatrudnienie na część etatu, 
krótki staż pracy czy zajmowane stano-
wisko, lecz wyłącznie sytuacja życiowa, 
materialna i rodzinna pracownika.

ZASADA 3. Na święta można przy-
znać tylko świadczenie przewidziane 
w regulaminie funduszu oraz tylko 
takie, o jakie zawnioskował pracow-
nik. Niedopuszczalne jest wypłacenie 
gotówki na święta, jeżeli regulamin 
ZFŚS przewiduje wyłącznie paczki lub 
bony. Jeżeli regulamin ZFŚS daje wybór 
pomiędzy paczką, bonami a gotówką, 
to należy przyznać takie świadcze-
nie, o jakie zawnioskował pracownik.

Podstawa prawna:

■ ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.).

Dariusz Dwojewski
doradca prawny,  

specjalista prawa oświatowego
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Głównym celem konkursu jest 
poprawa stanu zdrowia dzieci i mło-
dzieży oraz zmiana wzorców zachowań 
w zakresie odżywiania, przebudowa 
sklepików szkolnych w bufety serwu-
jące drugie śniadania w szkole oraz 
zmiana asortymentu na pełnowar-
tościowe produkty, dostosowane do 
potrzeb rozwojowych dzieci i mło-
dzieży.

Konkurs adresowany jest do 
szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych, w któ-
rych społeczność szkolna zdecyduje 
się na przebudowę sklepiku w bufet 
oferujący zdrowe produkty spożyw-
cze zamiast asortymentu produktów 
chemicznie konserwowanych, np. fast 
foodów, gazowanych napojów itp. 

Adresatami konkursu są nie tylko 
uczniowie, ale także nauczyciele oraz 
rodzice. Wynika to z założenia, że 
przebudowa sklepików szkolnych 
jest zbyt skomplikowanym zadaniem, 
aby sami uczniowie byli w stanie je 
wykonać. Wsparcie przedstawicieli 

dyrekcji oraz rady rodziców daje 
szansę na sukces.

Całkowita pula grantów w tego-
rocznym konkursie wynosi 40 tys. zł. 
Dnia 30 listopada 2014 r. upływa ter-
min zgłoszenia do projektu. Ogłosze-
nie listy projektów, którym przyznano 
granty, nastąpi w grudniu 2014 roku. 

Organizatorem konkursu, obję-
tego honorowym patronatem mini-
stra edukacji narodowej i Rzecznika 
Praw Dziecka, jest Fundacja Banku 
Ochrony Środowiska.

Więcej informacji na temat kon-
kursu, w tym wzór formularza zgło-
szenia i informację o załącznikach, 
można znaleźć na stronie interneto-
wej www.sklepiki.fundacjabos.pl.

Źródło:

■ Strona internetowa MEN,
■ Strona internetowa Fundacji Banku 

Ochrony Środowiska.

Oprac. Aleksandra Bednarska

Do końca listopada szkoły mogą ubiegać się o dotacje 
na przekształcenie szkolnego sklepiku w zdrowy bufet

Fundacja Banku Ochrony Środowiska ogłosiła trzecią edycję ogólnopolskiego 
konkursu grantowego „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja”. Aby wziąć 
udział w konkursie o dotację, do 30 listopada 2014 r. należy przesłać wypeł-
niony elektronicznie formularz zgłoszenia do projektu na adres fundacji. 

http://www.sklepiki.fundacjabos.pl/
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Resort edukacji przypomina, że 
koszt każdej z części „Naszego ele-
mentarza” wynosi 4,34 zł i tylko 
takiej kwoty szkoła może żądać od 
rodziców uczniów, którzy uszkodzili, 
zniszczyli lub z innych powodów nie 
mogą zwrócić podręcznika do klasy 
pierwszej. Wpłat należy dokonywać 
na konto ministerstwa. Kwota zwrotu 
stanowi dochód budżetu państwa.

Wpłaty dokonuje rodzic ucznia 
bezpośrednio na rachunek docho-
dów Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej obsługiwany przez Narodowy 
Bank Polski Oddział Okręgowy w War-
szawie – numer rachunku: 59 1010 
1010 0031 2822 3100 0000. W treści 
przelewu należy wpisać: „zwrot za 

podręcznik część …”, podając numer 
jednej z czterech części.

Podstawa prawna:

■ art. 22ak ust. 3 i 4 ustawy o syste-
mie oświaty w brzmieniu nadanym 
ustawą z 30 maja 2014 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty i niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 811).

Źródło:

■ strona internetowa Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej.

Oprac. Aleksandra Bednarska

Wpłatę za zniszczony podręcznik rodzice przekazują  
na konto MEN

Od stycznia podwyżki dla najmniej zarabiających pracowników 
niepedagogicznych

Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować rodziców ucznia, który nie 
zwrócił podręcznika do klasy pierwszej, że opłatę za książkę należy prze-
kazać na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Wynagrodzenie minimalne w 2015 roku wyniesie 1.750 zł, czyli o 70 zł wię-
cej od tegorocznego. Oznacza to, że pracownikom, którzy pracują za mini-
malną pensję, należy się podwyżka. 

Obecnie najniższe wynagrodzenie 
wynosi 1.237 zł 20 gr na rękę, a po pod-
wyżce będzie wynosiło 1.286 zł 16 gr. 

Podniesienie pensji będzie obowiąz-
kowe w wypadku tych osób, które 
zarabiają najmniej, czyli w szkołach 



6  Tylko dla prenumeratorów bezpłatny dostęp do serwisu PortalOswiatowy.pl

AktuAlności

dotyczyć będzie części pracowników 
niepedagogicznych, najczęściej osób 
sprzątających i pracowników obsługi 
technicznej.

Jeśli rok 2015 jest pierwszym rokiem 
zatrudnienia dla pracownika, to zgodnie 
z prawem może on otrzymywać jesz-
cze niższe wynagrodzenie – wynoszące 
nie mniej jednak niż 80% wynagro-
dzenia minimalnego. Dotyczy to pra-
cowników z małym doświadczeniem, 
posiadających staż pracy krótszy niż 

rok. W 2015 roku ich wynagrodzenie 
może wynosić 1.400 zł brutto.

Podstawa prawna:

■ rozporządzenie Rady Ministrów 
z 11 września 2014 r. w sprawie wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę w 2015 roku (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1220).

Oprac. Aleksandra Bednarska

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego ułatwia  kontrolę zwolnień lekarskich

Wprowadzenie elektroniczego sytemu e-zwolnień lekarskich oraz rozsze-
rzenie kręgu osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego – to roz-
wiązania, jakie wprowadza projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa, który 21 października tra-
fił do I czytania w Sejmie.

Celem projektu jest między innymi 
poprawa efektywności procesu obsługi 
zaświadczeń lekarskich, co pośrednio 
przekłada się na usprawnienie orga-
nizacji pracy szkoły.

Elektroniczny system e-zwolnień

System e-zwolnień umożliwi 
automatyczne informowanie płat-
ników składek o zaświadczeniach 
wystawionych ich ubezpieczonym, 
tym samym dyrektorzy szkół będą 
mieli natychmiastową informa-
cję o niedyspozycji pracownika 

i min. konieczności zorganizowa-
nia zastępstwa.

Taka forma wystawiania zwolnień 
zwiększy też możliwości prowadzenia 
działań kontrolnych. Elektroniczne 
zaświadczenia lekarskie będą trafiały 
bezpośrednio do systemu informa-
tycznego ZUS, co umożliwi szybsze 
podejmowanie przez pracowników 
ZUS kontroli prawidłowości wyko-
rzystywania zwolnień lekarskich od 
pracy oraz kontroli prawidłowości 
orzekania o czasowej niezdolności do 
pracy, co dotyczy zwłaszcza zwolnień 
krótkoterminowych.



Poradnik Dyrektora Szkoły • AZS 87 • Prenumerata: tel. 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl 7

AktuAlności

Zakaz używania e-papierosów na terenie szkoły można 
umieścić w statucie szkoły

Obecnie problem e-papierosów jest nasilony zwłaszcza w gimnazjach. 
Zakaz ich używania na terenie szkoły można umieścić w statucie. Rzecznik 
praw dziecka zwrócił się do ministra zdrowia o pilne podjęcie prac legis-
lacyjnych, które zakażą reklamy oraz sprzedaży papierosów elektronicz-
nych osobom do lat 18.

Ponadto spowoduje to ogranicze-
nie możliwości popełniania nadużyć 
– elektroniczne zaświadczenie lekar-
skie jest znacznie trudniejsze do sfał-
szowania niż papierowe.

Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych 
do zasiłku macierzyńskiego

Druga zmiana, która może dotyczyć 
pracowników szkół, ma na celu zabez-
pieczenie prawa do zasiłku macierzyń-
skiego dla ubezpieczonego ojca dziecka 
lub ubezpieczonego członka najbliż-
szej rodziny w wypadku śmierci nie-
ubezpieczonej matki, porzucenia przez 
nią dziecka lub niemożności sprawo-
wania przez nią opieki z uwagi na nie-
zdolność do samodzielnej egzystencji. 
Ojciec mógłby korzystać z tego prawa 
w okresie odpowiadającym długością 
urlopowi macierzyńskiemu, dodatko-
wemu urlopowi macierzyńskiemu lub 
urlopowi rodzicielskiemu.

Projekt zawiera również zmiany 
w zakresie prawa do dodatkowego 
zasiłku opiekuńczego, których celem 

jest przyznanie ubezpieczonemu prawa 
do tego zasiłku, nie tylko w przypadku 
kiedy matka dziecka wymaga opieki 
szpitalnej, ale również w sytuacji, kiedy 
nie może ona sprawować opieki z uwagi 
na niezdolność do samodzielnej egzy-
stencji.

Ponadto w projekcie proponuje 
się zniesienie przepisu mówiącego 
o konieczności pozostawania ubez-
pieczonego w związku małżeńskim 
z rodzicem stale opiekującym się dzie-
ckiem, jeżeli poród, choroba lub pobyt 
w szpitalu uniemożliwiają temu rodzi-
cowi osobiste sprawowanie opieki nad 
dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat.

Podstawa prawna:

■ projekt ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa oraz niektórych 
innych ustaw (strona internetowa 
Sejmu).

Oprac. Aleksandra Bednarska
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Ponieważ e-papierosy to urządze-
nia elektroniczne, przy używaniu któ-
rych nie zachodzi czynność palenia, 
aktualnie nie dotyczy ich ustawowy 
zakaz sprzedaży nieletnim oraz zakaz 
palenia w miejscach publicznych.

Aby zmienić istniejącą sytuację 
prawną, bardzo niebezpieczną dla 
dzieci i młodzieży, rzecznik praw dzie-
cka zwrócił się do ministra zdrowia 
o jak najszybsze wprowadzenie odpo-
wiednich zmian legislacyjnych w pol-
skim prawie. Obowiązek uregulowania 
obrotu papierosami elektronicznymi 
wynika także z konieczności implemen-
tacji aktów prawa Unii Europejskiej, 
a konkretnie dostosowania polskich 
przepisów do dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie zbli-
żenia przepisów ustawowych wyko-
nawczych i administracyjnych państw 
członkowskich w sprawie produkcji, 
prezentowania i sprzedaży wyrobów 
tytoniowych i powiązanych wyrobów.

Problem z osobami używającymi 
e-papierosów coraz częściej mają szkoły, 

ponieważ po tego typu urządzenia 
coraz chętniej sięga młodzież. Ich 
składnikiem jest nikotyna, czyli sub-
stancja psychoaktywna o właściwoś-
ciach silnie uzależniających. Używanie 
papierosów elektronicznych przez 
dzieci i młodzież może wpłynąć na 
ich uzależnienie od nikotyny, a w dal-
szej kolejności wywołać chęć sięgnię-
cia po zwykłe papierosy i wyrobienie 
nawyku palenia tytoniu.

Obecnie dyrektor szkoły może umieś-
cić zakaz palenia e-papierosów w statu-
cie szkoły. Zakaz ten dotyczy wówczas 
całej społeczności szkolnej – uczniów, 
nauczycieli, personelu administracyjnego 
oraz rodziców. Obowiązuje nie tylko na 
terenie szkoły, ale również podczas zajęć 
prowadzonych poza szkołą, na przykład 
podczas wycieczek szkolnych.

Źródło:

■ strona internetowa Biura Rzecznika 
Praw Dziecka.

Oprac. Aleksandra Bednarska
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W obu dokumentach mogą znaleźć 
się wskazania do organizacji takich 
zajęć dla ucznia, szkoła zaś jest zobo-
wiązana do realizacji zaleceń zawar-
tych w orzeczeniu oraz wskazań do 
pracy z uczniem zawartych w opinii 
wydanej przez poradnię.

Zajęcia należy zorganizować 
niezwłocznie po rozpoznaniu potrzeby

Uczniowie z ADHD, często nieza-
leżnie od posiadanego rozpoznania 
i wydanego dokumentu, zazwyczaj 
zwracają uwagę nauczycieli w toku 
bieżących obserwacji, w związku 
z wieloma ujemnymi skutkami dla 
ich funkcjonowania i osiągnięć szkol-
nych uwarunkowanymi tym zabu-
rzeniem. Szkoła nie powinna więc 
zwlekać z organizacją odpowiednich 
zajęć dla ucznia i oczekiwać na doku-
ment z poradni – każdy nauczyciel jest 
zobowiązany do określonego działania 
na podstawie rozpoznania trudności 

ucznia. W przypadku stwierdzenia, że 
uczeń ze względu na potrzeby rozwo-
jowe lub edukacyjne oraz możliwo-
ści psychofizyczne wymaga objęcia 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
– nauczyciel lub specjalista niezwłocznie 
udzielają uczniowi tej pomocy w trak-
cie bieżącej pracy z uczniem i infor-
mują o tym wychowawcę klasy, którego 
zadaniem jest planowanie i koordyno-
wanie pomocy udzielanej uczniowi.

Wychowawca ustala odpowiednią 
dla ucznia formę pomocy

Po uzyskaniu informacji od nauczy-
ciela określonych zajęć, że uczeń ma 
np. trudności w nauce (w szczególności 
w spełnianiu wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programo-
wej kształcenia ogólnego dla danego 
etapu edukacyjnego) wychowawca 
powinien ustalić wsparcie dla ucznia 
w formie zajęć dydaktyczno-wyrów-
nawczych, wskazać okres udzielania 

Chłopiec ma zdiagnozowane ADHD i zaburzenia emocjonalne. Czy szkoła 
może mu przyznać indywidualne zajęcia np. dydaktyczno-wyrównawcze 
na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy niezbędne 
jest do tego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego?

Organizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
np. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla ucznia z ADHD, jest moż-
liwa zarówno na podstawie opinii, jak i orzeczenia o potrzebie naucza-
nia indywidualnego.

Indywidulne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze można organizować 
na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
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pomocy w tej formie oraz określić 
wymiar godzin, w którym będą rea-
lizowane zajęcia. Analogiczne działa-
nia powinien podjąć po dostarczeniu 

przez rodziców opinii lub orzeczenia 
o potrzebie indywidualnego naucza-
nia, jeżeli w tych dokumentach zale-
cono taka formę wsparcia dla ucznia.

Podstawa prawna:

 ■ § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w spra-
wie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532),

 ■ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2014 r. w spra-
wie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkol-
nego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1157).

Marzenna Czarnocka
dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zajęć indywidualnego nauczania uczeń nie może realizować  
poprzez udział w zajęciach edukacyjnych z klasą

Uczennica posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi 
na zespół Aspergera i jednocześnie orzeczenie o potrzebie nauczania indy-
widualnego ze względu na złamaną nogę. Rodzice chcą, by część zajęć 
edukacyjnych odbywała się na terenie szkoły, w klasie razem z innymi 
dziećmi. Czy dyrektor może przystać na takie rozwiązanie?

Nie. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania uzyskują ucz-
niowie, którzy z uwagi na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zaję-
ciach z innymi uczniami w klasie. Oznacza to, że zajęć tych uczeń nie 
może realizować w formie tak zwanego włączania w życie szkoły lub 
klasy poprzez udział w zajęciach edukacyjnych.

Nowe przepisy jednoznacznie okre-
ślają, że zajęcia indywidualnego naucza-
nia są prowadzone przez nauczyciela 
lub nauczycieli w indywidualnym 
i bezpośrednim kontakcie z uczniem.

Miejsce zajęć indywidualnego 
nauczania

Zajęcia nauczania indywidualnego 
prowadzi się w miejscu pobytu ucz-
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nia, w szczególności w domu rodzin-
nym, placówkach, u rodziny zastępczej, 
w rodzinnym domu dziecka, w pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej lub 
w regionalnej placówce opiekuńczo-
-terapeutycznej. Dotyczy to uczniów, 
których stan zdrowia uniemożliwia 
uczęszczanie do szkoły.

Zajęcia indywidualnego naucza-
nia dla uczniów, którym stan zdro-
wia znacznie utrudnia uczęszczanie 
szkoły, mogą być organizowane w szkole 
wyłącznie wtedy, gdy:
1) w orzeczeniu wskazano możliwość 

realizacji indywidualnego naucza-
nia w pomieszczeniu w szkole;

2) szkoła dysponuje pomieszcze-
niem, w którym mogą odbywać 
się zajęcia dla tego ucznia.

Takie określenie zasad organiza-
cji zajęć dla uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie indywidual-
nego nauczania wyklucza możliwość 
realizacji zajęć nauczania indywi-
dualnego w odrębnym pomieszcze-
niu, a jednocześnie pozostałych zajęć 
z klasą. Przykładowo, język polski, 
matematyka, przedmioty ścisłe, język 
obcy w odrębnym pomieszczeniu 
(w ustalonym wymiarze indywidualnego 
nauczania np. 10 godzin), reszta godzin 
wynikających z ramowego planu 
nauczania z klasą (np. W-F, plastyka, 
muzyka itp.).

Byłoby to niezgodne z przepisami 
i nieprawidłowe z punktu widzenia rea-
lizacji potrzeb dziecka wynikających 
z jego stanu zdrowia. W uzasadnieniu 

do rozporządzenia wyraźnie podkreśla 
się, że zajęcia indywidualnego naucza-
nia są kierowane do ucznia, a nie do 
grupy uczniów. Stwierdzenie, że stan 
zdrowia ucznia uniemożliwia mu lub 
znacznie utrudnia uczęszczanie do 
szkoły jest równoznaczne z tym, że 
nie może on uczestniczyć w zajęciach 
z klasą. Jeśli zajęcia z uczniem organi-
zowane były niewłaściwie, to dyrektor 
niezwłocznie powinien dostosować ich 
organizację do obowiązującego prawa.
Udział w różnych formach  
życia szkoły

Szkoła powinna, w miarę posiada-
nych możliwości, zapewnić uczniom 
realizującym nauczanie indywidu-
alne z uwagi na stan zdrowia znacznie 
utrudniający uczęszczanie do szkoły, 
a więc wyłącznie tym, którzy mogą 
uczestniczyć w zajęciach prowadzo-
nych w szkole, udział w różnych for-
mach życia szkoły. Celem takiego 
włączania ucznia jest integracja ze śro-
dowiskiem i zapewnienie mu pełnego 
rozwoju osobowego. Uczestniczenie 
ucznia w życiu szkoły może być rea-
lizowane poprzez udział w zajęciach 
rozwijających zainteresowania i uzdol-
nienia, uroczystościach i imprezach 
szkolnych. Przepisy nie przewidują 
udziału ucznia w zajęciach edukacyj-
nych organizowanych razem z innymi 
uczniami w klasie.

Uczniom objętym nauczaniem indy-
widualnym szkoła musi ponadto zapew-
nić udział w zajęciach rewalidacyjnych 
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lub w formach pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej poza tygodniowym 

wymiarem godzin zajęć indywidual-
nego nauczania.

Podstawa prawna:

 ■ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2014 r. w spra-
wie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkol-
nego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1157)

Marzenna Czarnocka
dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

W technikum wiodący język obcy powinien być ukierunkowany 
zawodowo

Czy w technikum wiodący język obcy musi być językiem obcym zawo-
dowym?

W technikum język obcy ukierunkowany zawodowo powinien wywo-
dzić się z języka obcego wiodącego.

Uczeń w zakresie języka obcego 
ukierunkowanego zawodowo:
1) posługuje się zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gra-
matycznych, ortograficznych oraz 
fonetycznych), umożliwiających 
realizację zadań zawodowych,

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące 
wykonywania typowych czynno-
ści zawodowych artykułowane 
powoli i wyraźnie, w standardo-
wej odmianie języka,

3) analizuje i interpretuje krótkie 
teksty pisemne dotyczące wykony-
wania typowych czynności zawo-
dowych,

4) formułuje krótkie i zrozumiałe 
wypowiedzi oraz teksty pisemne 
umożliwiające komunikowanie 
się w środowisku pracy,

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł 
informacji.

Mając na uwadze wymienione efekty 
kształcenia i biorąc pod uwagę ramowy 
plan nauczania dla technikum, język 
obcy ukierunkowany zawodowo w tech-
nikum winien wywodzić się z języka 
obcego wiodącego (np. język obcy 
wiodący – język angielski, język obcy 
ukierunkowany zawodowo – język 
angielski).
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Czy obowiązek zorganizowania nauki religii spoczywa na organie pro-
wadzącym czy na dyrektorze szkoły? W szkole deklarację uczestnictwa 
w zajęciach z religii złożyli zaledwie rodzice dwójki uczniów.

Naukę religii dla uczniów danej szkoły powinien zorganizować organ 
prowadzący przy współudziale zainteresowanych dyrektorów szkół.

Podstawa prawna:

 ■ część II załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 
2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 184).

Leszek Zaleśny
członek zarządu OSKKO, specjalista prawa oświatowego

Organizacja zajęć z religii to obowiązek organu prowadzącego 
przy współudziale dyrektorów szkół

Szkoła zobowiązana jest zorganizo-
wać naukę religii dla grupy nie mniej-
szej niż siedmiu uczniów danej klasy 
lub oddziału. Jeśli zgłosi się mniej ucz-
niów z danej klasy, to szkoła organizuje 
lekcje religii w grupie międzyoddzia-
łowej lub międzyklasowej.

W sytuacji, gdy w szkole na naukę 
religii zgłosi się mniej niż siedmiu, 
uczniów, organ prowadzący szkołę 
(w porozumieniu z właściwym koś-
ciołem lub związkiem wyznaniowym, 
jeśli dotyczy to nauki religii) organi-
zuje naukę religii lub w grupie między-
szkolnej lub w pozaszkolnym punkcie 
katechetycznym.

Odpowiednio naukę religii dla 
dwójki uczniów danej szkoły powi-
nien zorganizować organ prowadzący 
(np. w innej placówce, gdzie zgłosiła 
się większa liczba uczniów lub w danej 
placówce po zebraniu wszystkich ucz-
niów ze wszystkich szkół albo w punk-
cie katechetycznym danego wyznania), 
oczywiście przy współudziale dyrek-
torów danych szkół.

Nauczyciela dla grupy uczniów 
zatrudnia dyrektor danej szkoły. Inną 
możliwością jest zorganizowanie zajęć 
z religii dla mniejszej liczby uczniów 
w danej szkole – za zgodą organu pro-
wadzącego.



14  Tylko dla prenumeratorów bezpłatny dostęp do serwisu PortalOswiatowy.pl

liStY Do reDAkcJi kADrY i płAce

Szkoła ma podpisaną umowę z konkretnym lekarzem medycyny pracy 
i kieruje do niego nauczycieli na badania. Czy nauczyciel może przynieść 
zaświadczenie o zdolności do pracy od innego lekarza medycyny pracy 
i dyrektor szkoły ma obowiązek je honorować? 

Tak. Nauczyciel może przynieść aktualne orzeczenie lekarskie stwier-
dzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku od każdego lekarza medycyny pracy.

Podstawa prawna:

 ■ § 2 ust. 1, ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwiet-
nia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 
ze zm.).

Agnieszka Kosiarz
specjalista z zakresu prawa oświatowego

Dyrektor musi przyjąć zaświadczenie o zdolności do wykonywania 
pracy wystawione przez każdego lekarza medycyny pracy

Badania profilaktyczne, czyli 
wstępne, okresowe i kontrolne, prze-
prowadza się na podstawie skierowa-
nia wydanego przez pracodawcę, który 
określa rodzaj badania, np. kontrolne 
po absencji dłuższej niż 30 dni, oraz 
określa stanowisko, na którym pra-
cownik jest zatrudniony. Przepisy nie 
zobowiązują dyrektora do wyznacze-
nia konkretnego lekarza, tym samym 
nie zobowiązują nauczyciela do badań 
u wskazanego lekarza.

Badania lekarskie kończą się wyda-
niem orzeczenia i wystawieniem przez 
lekarza zaświadczenia stwierdzającego: 

brak przeciwwskazań zdrowotnych do 
pracy na określonym stanowisku albo 
przeciwwskazania zdrowotne do pracy 
na określonym stanowisku.

Zaświadczenie lekarz wystawia 
w dwóch egzemplarzach – dla pra-
cownika i dla pracodawcy. Pracodawca 
przechowuje zaświadczenie w aktach 
osobowych pracownika.

Dyrektor musi honorować orzecze-
nie od każdego lekarza medycyny pracy, 
jakkolwiek może się nie zgadzać z jego 
treścią i wówczas może wystąpić z wnio-
skiem o przeprowadzenie ponownego 
badania. Wniosek ten powinien być 

http://www.portaloswiatowy.pl/autor/agnieszka-kosiarz
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Czy pracownik szkoły, konkretnie woźny, któremu brakuje mniej niż 4 lata 
do emerytury, może złożyć wniosek o zmniejszenie wymiaru zatrudnienia 
z pełnego na pół etatu? Czy w takiej sytuacji można obniżyć mu wyna-
grodzenie proporcjonalnie do wymiaru etatu?

Tak. Zakaz wypowiadania stosunku pracy oraz wypowiadania warunków 
pracy i płacy, jakimi objęci są pracownicy w wieku przedemerytalnym, doty-
czy tylko jednostronnych czynności podejmowanych przez pracodawcę.

złożony w ciągu 7 dni od dnia otrzyma-
nia zaświadczenia, za pośrednictwem 
lekarza, który wydał zaświadczenie. 
Nowe badanie należy przeprowadzić 
w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku 
do wojewódzkiego ośrodka medycyny 

pracy właściwego ze względu na miej-
sce świadczenia pracy lub siedziby 
jednostki organizacyjnej, w której pra-
cownik jest zatrudniony. Ustalone na 
podstawie ponownego badania orze-
czenie jest ostateczne.

Podstawa prawna

 ■ art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94 ze zm.),

 ■ § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. 
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wyda-
wanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 69, 
poz. 332, ze. zm.).

Teresa Konarska
prawnik, szef kancelarii prawnej zajmującej się  

wyłącznie prawem oświatowym i prawem pracy

Pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną można 
zmniejszyć wymiar zatrudnienia na jego wniosek

Nie ma przeszkód, aby na mocy 
porozumienia zmieniającego zmie-
nić wymiar zatrudnienia pracownika, 
któremu brakuje nie więcej niż 4 lata 
do emerytury. 

Ochrona  nie dotyczy zmiany warunków 
pracy za porozumieniem stron

Tak zwana ochrona przedemerytalna 
obejmuje zakaz wypowiadania umów 




